
Webbinarium
Svenskt Demenscentrum
För en mer jämlik demensvård i Falu Kommun:

Stödteamets slutsats och framtidsvison



Falu Kommuns stödteam inom 
demensområdet

• 1 Silviasjuksköterska
• 1 Silviasyster

• 1 Biståndshandläggare

• 1 Anhörigkurator

Presentatör
Presentationsanteckningar
Stödteamet är ett multiprofessionellt team och innehåller professioner från både hälso- och sjukvård och socialtjänst vilket bidrar till ett helhetsperspektiv. Stödteamet startades i falu kommun som ett projekt 2013 och har sedan under tid omorganiserats och utvecklats. Teamet har verkat i nuvarande konstellation sedan 2017. Stödteamet finansieras via respektive sektion. Teamet träffas 4 timmar varje vecka på torsdagar för ärendehantering. Var vi arbetar, i olika sektioner. Specifisera…



Presentatör
Presentationsanteckningar
Stödteamet har en samordnare, bollplank 



Stödteamets uppdrag:

 Att ge information, stöd och vägledning kring demensfrågor till
personer med demenssjukdom, anhöriga och personal.
 Att handleda personalgrupper utifrån individärende.
 Att stödja och handleda personal vid kartläggning av ärenden
där personen visar beteendemässiga och psykiska symptom vid
demens (BPSD).
 Att ge förslag på åtgärder utifrån teamets samlade 
kompetenser.
 Att följa upp hur åtgärder fungerat.
 Att samverka med andra aktörer, till exempel 
minnesmottagningen och/ eller primärvården.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kontaktvägar, hur vi nås. Vi kontaktcenter eller via meddelande funktionen i journalsystemet treserva. Blankett från specialistvård eller vårdcentraler. Ärendena ser väldigt olika ut beroende av varifrån  det kommer. Alltifrån ett telefonsamtal från en orolig anhörig eller en person som själv fått sin diagnos, personal som stött BPSD



Förbättringsområden

• Stödtelefon 

• Kunskapsutveckling

• Utveckla samverkansmodeller med 

primärvården och hemsjukvården

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att underlätta samverkan och för att det ska vara lättare att komma i kontakt med stödteamet har vi skaffat en stödtelefon. Det är nåt vi har sett behov av, det efterfrågas både av anhöriga och olika verksamheter. Telefonen finns men det är fortfarande oklart hur den ska användas, när den ska bemannas osv då vi övrig tid arbetar i olika sektioner inom omvårdnadsförvaltningen.Som i ett led i att ge personal inom omvårdnad kunskapsutveckling inom demensområdet har Falu Kommun valt att satsa pengar på att utbilda 2 Silviasjuksköterskor och 2 Silviahandläggare i år och under nästa år två Silviasystrar. Under November månad kommer Ola Polme att hålla en tre timmar lång föreläsning för all personal inom omvårdnadsförvaltningen.Redan innan projektet hade vi en väl fungerande samverkan med minnesmottagningen som vi träffar en gång i månaden för att hjälpas åt i olika ärenden. Gemensamma hembesök förekommer, vi kan även nå varandra på telefon mellan träffarna. Målet för oss nu är att utveckla liknande samverkansformer med våra vårdcentraler. Tanken är att vi ska ha nätverksträffar med äldrevårdssjuksköterskor från varje vårdcentral och hemsjukvården. Ett standardiserat insatsförlopp måste ju innebära att man får samma förutsättningar oavsett var man utreds, de allra flesta utreds ju trots allt via primärvården. Och det ska ju heller inte spela någon roll vilken vårdcentral man har valt. I princip alla demenssjuka kommer någon gång att behöva någon form av stöd från kommunen. Vi tänker att en samverkan mellan kommun och primärvård kan leda till tidigare insatser och rätt stöd sätts in vid rätt tid, allt för att förebygga onödigt lidande och stress samt att underlätta vardagen hos både den sjuke och deras anhöriga. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Överrapporteringsblanketten används idag av minnesmottagningen samt två vårdcentraler, målet är att alla vårdcentraler skall kunna använda sig av blanketten. När en blankett inkommer till stödteamet tar teamet kontakt med vederbörande. Ett hembesök eller ett besök hos oss erbjuds. De allra flesta tackar ja till detta, annars hjälper vi till och förmedlar den kontakt som personen önskar, teamet fungerar då som en form av lots. Om personen tackar nej till besök eller säger sig inte behöva någon hjälp så frågar vi alltid om vi ska ta ny kontakt efter tre eller sex månader. Vi har för tillfället flera personer som vi har regelbunden kontakt med.



Framtid

• Utbildning för demensombud

• Nätverk för demensombud

• Gemensam utbildning till anhöriga

Presentatör
Presentationsanteckningar
Innan pandemin fick vi som uppdrag att ta fram en 20 timmars fördjupad utbildning i demens till alla våra demensombud, både inom ordinärt boende och särskilt boende. Hoppas på att kunna återuppta detta år 2022.Återuppta nätverksträffar för demensombuden 2ggr/år.I projektets start träffade vi Falu VC och Tisken VC, här var vi överens om att utbildning till anhöriga efterfrågas. I stödteamet får vi ofta frågor om utbildning till anhöriga varför vi tänker att vi skulle kunna göra gemensamma utbildningsinsatser.
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